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Informace k volbám do zastupitelstva pro: 
Město Hrádek nad Nisou 

Obec Chotyně 
Obec Rynoltice 

konaných 5. a 6. října 2018 
 
 
Jaká legislativa upravuje volby do zastupitelstev obcí? 

• Základní zákonnou normou je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“); 

• Prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

 
Kde dostanu informace k volbám do zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou, obce Chotyně 
a obce Rynoltice? 

Elektronicky uveřejňované informace k volbám:  

• na odkazu: www.hradek.eu ► Městský úřad ► Komunální volby 2018; 

• přímý odkaz: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=583  
 
Ostatní informace k volbám: 

• podávají v úředních (provozních) hodinách Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Horní 
náměstí 73, Hrádek nad Nisou níže uvedené pracovnice odboru správního a sociálního 

o Jaroslava Šalátová – vedoucí správního a sociálního odboru, kancelář č. 10   
o Eva Uhrová – referent správního a sociálního odboru, kancelář č. 8  
o Zuzana Šolková – referent správního a sociálního odboru, kancelář č. 8  
o  

Více informací najdete na internetových odkazech: 

• ministerstva vnitra ČR:  
http://www.mvcr.cz/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci-konane-na-podzim-roku-
2018.aspx 

 

• Krajského úřadu Libereckého kraje:  
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2018-do-zastupitelstev-obci 

 

 
 Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí? 

• registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena; 

• koalice registrovaných politických stran a politických hnutí, jejichž činnost nebyla 
pozastavena; 

• nezávislí kandidáti; 

• sdružení nezávislých kandidátů; 

• sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. 
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Kdy a kde se podávají kandidátní listiny? 

Pro volby do zastupitelstva obce / města: se kandidátní listiny podávají 
pověřenému obecnímu úřadu, 

tj. Městskému úřadu Hrádek nad Nisou,  
a to do 31. července 2018  

do 16.00 hodin 

Hrádek nad Nisou 

Chotyně 

Rynoltice 

 
Převzetí kandidátní listiny mohou potvrdit pouze zaměstnanci registračního úřadu, kteří mají 
osvědčení o odborné způsobilosti na úseku voleb, těmito zaměstnanci jsou: 
 
Jaroslava Šalátová – vedoucí správního a sociálního odboru, kancelář č. 10 - přízemí 
Eva Uhrová – referent správního a sociálního odboru, kancelář č. 8 - přízemí 
Zuzana Šolková – referent správního a sociálního odboru, kancelář č. 8 - přízemí 
 
Na tyto osoby se volební strany mohou obracet se svými dotazy ohledně kandidátních listin. 
 
Náležitosti kandidátní listiny:  

• název zastupitelstva obce,  

• název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických 
stran a politických hnutí, 

• jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk (ke dni podání kandidátní listiny), a povolání, 

• část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu, 

• název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy 
žádné politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti"), 

• pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla 

• jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát, 

• jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,  

• jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení 
politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o 
nezávislého kandidáta, 

• podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li 
kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení 
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení 
funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační 
jednotky, je-li ustavena, 

 
Přílohou kandidátní listiny jsou: 

• vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu 
nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do 
zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro 
volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu a datum narození.  

• Petice – tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů 
 
Počet kandidátů na kandidátních listinách: 
Volební strana na kandidátní listině může uvést nejvýše: 
Hrádek nad Nisou – 25 kandidátů 
Chotyně – 15 kandidátů 
Rynoltice – 15 kandidátů 
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Zmocněnec 
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím 
svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na 
kandidátní listině. Zmocněncem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností, 
kandidát téže volební strany pro níž vykonává funkci zmocněnce. Úkony zmocněnce je volební strana 
vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem 
doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu. 

 
 
Jek je to s peticí na podporu kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých 
kandidátů? 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní 
listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu (viz vzor 
http://www.hradek.eu/page.aspx?zaz=2324-23758 ) 
 
Potřebné počty podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát 
a typ sdružení nezávislých kandidátů: 
 

Obec 
Počet obyvatel Minimální počet podpisů pro 

k 1.1.2018 
nezávislého kandidáta 

sdružení nezávislých 
kandidátů 

Hrádek nad Nisou        7 656                230               536 

Chotyně        1 006                  41                 71 

Rynoltice           767                  31                 54 

 
Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zák. o volbách do zastupitelstev obcí ve 
vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby.  
 
Číslo vypočítané registračním úřadem podle přílohy bylo dle zákona zaokrouhleno na celé číslo 
nahoru. 
 
Povinné náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zák. o volbách do zastupitelstev obcí. 
 
 
Záhlaví petice a každá její další strana musí obsahovat:  

• název volební strany  

• název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje  

• rok konání voleb  

• vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat 

• nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.  
 
 
 

Zpracoval: Odbor OSS 


